Obec Kostice
rada obce

Usnesení z jednání rady obce č.6/2013 ze dne 13.3.2013

1.

Rada obce schvaluje:

1.1.
1.3.
1.5.
1.6.

program jednání rady obce č. 6/2013
do funkce č. 2.21.24, dělník údržby a čištění obce uchazeče pana Jiřího Bartoše
uhrazení faktur v celkové výši 428 794,-Kč dle rozpisu v bodě 5
znění smlouvy o poskytnutí dotace spolkům a společenským organizacím z
rozpočtu Obce Kostice
navrhované řešení nového kabelového vedení NN v lokalitě Padělky II, souhlasí a
nemá připomínek ke stavebnímu povolení a realizaci
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2013 na zhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení pro novostavbu sportovn ě – společenského centra, termín
plnění se mění na 31.8.2013
Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí za ú čelem výstavby
energetického zařízení v lokalitě Padělky II
Smlouvu č. 001030012718/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, za účelem umístění a provozování energetického zařízení v
lokalitě Padělky II
zahájení jednání o možnosti smírného řešení, ve správním řízení ve věci účelové
komunikace u rybníka na pozemcích parcelních čísel 715/2 a 520/9, a to výzvou
navrhovateli k předložení konkrétních návrhů
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Kostice za rok 2012,
hospodářský výsledek v celkové výši 45 926,83 Kč bude použit na pokrytí ztráty z
minulých let, do Fondu odměn a do Rezervního fondu
zveřejnění Záměru obce na prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Kostice,
parcela číslo 2815/30 v k. ú. Kostice o výměře 137m²
termín jednání rady obce dne 27.3.2013 v 17,30 hod.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.14.
1.18.

Rada obce bere na vědomí:
2.2.

2.4.
2.13.
2.15.
2.16.

návrh na zpracování varianty č.2 v k.ú Kostice v rámci studie protipovodňových
opatření v povodí Dyje, nově navrhované řešení bude projednáno v termínu
27.3.2013
Zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly u společenských organizací Kostice
za rok 2012 s výsledkem – bez závad
a nemá připomínek k obsahu dokumentu „Stanovení podmínek pro podání žádosti
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kostice, pro školní rok 2013/2014“
informace ze zasedání rady starostů Regionu Podluží ze dne 5.3.2013
nabídku společnosti RTV – 5 servis, spol. s.r.o. na provozování televizních
kabelových rozvodů v majetku obce

….......................................................
Pavel Růžička, místostarosta obce

….............................................................
JUDr. Anna Bradávková, starostka obce
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